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•

Április 25 Szavalóverseny
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•

Május 1 Cserkésznap
Frankfurt, Németország

•

Május 8 Szavaló- és
rovásírás verseny,
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•

Május 8 10 éves a magyar
iskola, Boston, MA

•

Május 22 54. Cserkészbál
Cleveland, OH

•

Május 22 – 24 Pünkösdi
tábor , Dietikon, Svájc

•

Május 28 – 30 Lendvai
L. Béla akadályverseny,
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•
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•

Június 13 Ifj. Keresztes
Béla atlétikai verseny,
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•
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Fillmore, NY
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50 ÉVES ÉVFORDULÓ és TALÁLKOZÓ
42. sz. SZENT KINGA lcscs. 1959-2009
Az első 50 év könnyű, a második 50 év a nehezebb.
A torontói 42. sz. Szent Kinga leánycserkészcsapatunk 2009 október 24, ünnepelte az
első ötven évét! Csermely Kriszta parancsnok széles
készülődésének eredménye volt a nagyméretű
találkozó. Az USA-ból és Magyarországról is
szállingóztak a boldog volt csapattagok,
pontosabban autóval és repülőn jöttek, mivel régen
“boldog” volt a csapat és csak 1999-ben lettünk
“szent-ek”.
Eredetileg 1952-ben volt egy leánycsapat
Torontóban, a 33. Szilágyi Erzsébet lcscs. Baki
Klára (Solymosné) vezetésével. Kevés létszámmal a
A születésnapi torta érkezése
csapat 1955-re megszünt, ill. beolvadt a 20. Árpád
vezér csapatba. A Szabadságharc után közel 40,000 magyar menekült Kanadába és negyede
Torontóban telepedett le. Csapataink száma és létszáma 5 év alatt megduplázódott és a következő 5
évben szintén megduplázódott.
1959-ben a Szent Erzsébet Egyházközség fenntartóságával és azóta is állandó pártolásával indult az
új 42. leánycsapat, kezdettől óriási létszámmal. Tíz év alatt nemcsak Kanada, de a KMCSSZ-nek is
legnagyobb csapata lettünk 150 plusz taggal. A csapat és vezetői a Szövetség minden
megmozdulásán részt vett, akadályversenyen, vezetőképzőtáborokban, mindenhol jelesen megállta a
helyét.
50 év alatt 13 parancsnokunk volt és ezekből 8-an a
találkozón voltak:
1959-62 Bús Antonia SJC, 1962-64 Bányai Ilona SJC,
1964-66 Újváry Julianna SJC [Sr. Újvári Julianna
betegsége miatt nem tudott résztvenni. 2010 január 21én halt meg. R.I.P.], 1966-67 Szücs Mária SJC, 196768 Bányai Ilona SJC, 1968-73 Ruff Katalin SJC, 197380 Göcsei Rita (SJC) [Õ a fényképész...], 1980-84
Benyóné Szabó Gabriella, 1984-93 Csermelyné Szendi
Ildikó, 1993-97 Dala Irén /Tamásné, 1997-00 Szendi
Résztvevő volt csapatparancsnokok Kinga, 2000-03 Vargáné Kompolti Matilda, 2003-04
Kecskeméti Mónika, 2004-09 Csermely Krisztina. Új
parancsnokunk 2009-től Kiss Ferencné Farkas Ágnes.
A találkozó után mindannyian részt vettünk az évi cserkész gulyásvacsorán és folytattuk az
ünnepélyünket. Néztük az új generácíót és láthattuk a következő 50 év kezdetét. Igen boldog
vagyok, hogy ötven éve kezdtem a cserkészetett az új csapatban és most 5 éves parancsnokságom
végén tartottuk az 50 éves találkozót. Szép és eseménydús 50 év volt!
Jó Munkát!
Csermely Kriszta, cscst.
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SIKERES CSERKÉSZ-VEZETŐKÉPZŐ
TÁBOROK ARGENTÍNÁBAN
Ha valaki megkérdezi: "Mi az, ami lehetővé teszi, hogy a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 65 év
óta megszakítás nélkül működjön?" habozás nélkül azt kell felelnünk: "Rendszeres
vezetőképzésünk". És valóban: ez tette lehetővé, hogy immár három generáción keresztül mindig
legyenek fiatalok, akik kellő hozzáértéssel átvegyék cserkészeink vezetésének feladatát.
Észak-Amerikában minden évben tartunk központi vezetőképző (VK) tábort, Európában minden
második évben. Ausztráliában és Dél-Amerikában szükség szerint. Idén januárban Argentína volt a 9
napig tartó Dél-Amerikai VK táborok színhelye.
Három tábor folyt párhuzamosan: egy őrsvezetőképző (ŐV) tábor 14 éven felülieknek, egy
segédtisztképző (ST) tábor 18 éven felülieknek és egy mintatábor 10-14 éves cserkészeknek. Az
egyes táboroknak természetesen megvolt a saját életük, hiszen a jelölteket különböző szintű
feladatokra képezték ki. De ugyanakkor a három tábor egymásba is kapcsolódott, mint ahogy egy
csapat életében is a három csoport együttműködik: a segédtisztek kidolgozzák a munkatervet, azt
megbeszélik az őrsvezetőkkel, akik a tervet részletezik és levezetik cserkészeikkel. Ezt gyakorolták a
táborban is: a ST jelöltek kidolgoztak munkaterveket és programokat, irányították az ŐV jelölteket,
és együttesen levezették a foglalkozást a mintatábor cserkészei számára.

Az argentín VK táborok résztvevői

Az ırs

Ebből élménydús események születtek, mint ahogy az egy cserkészcsapat életében is történik. Volt
kiképzés (cserkészügyességek, népdal, magyar nyelvgyakorlat, jellemnevelés, stb.), volt kirándulás és
portya, volt játék és rohampálya, voltak meghitt tábortüzek. És volt az együttlét és cserkésztestvériség
nagy élménye, hiszen a három tábor létszáma nemcsak meghaladta a 90 cserkészt, de ráadásul az
Argentínából és Brazíliából jötteken kívül voltak jelöltek és kiképzők Ausztráliából, Németországból
és USA-ból is.
Két nappal a táborok bezárása után az argentínai és külföldi cserkészvezetők összejöttek a Buenos
Aires-i magyarság nagyszabású székházában, a "Hungáriában", egy rövid vezetői konferenciára. A
konferencia alkalmat adott a cserkészszövetség központjából érkezett három vezetőnek, hogy
beszámoljanak a négy földrészen működő KMCSSZ és a Kárpát-medencei magyar
cserkészszövetségek helyzetéről. A konferencián, az idősebb cserkészvezetőkön kívül, részt vettek a
tábort végzett, újonnan avatott segédtisztek is. Így adja át a stafétabotot egyik generáció a másiknak!
Dömötör Gábor, cscst.
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Gyakorlati anyag
Kötél karbantartás, tisztítás, kötélfeltekerés
Használat után a kötelet rendesen el kell rakni. Ehhez laza tekercsbe szeded, hogy ne gubancolódjon össze. Attól függően,
hogy milyen hosszú a kötél, több módszer van: 1. könyökön, 2. kézben, 3. vállon. Ezt a tipusu kötél használatot használd ha
ketten vagytok és nagyon nagy a kötél.

A feltekert kötelet nem hagyjuk csak úgy, mert különben megint szétesik. Ezért csomót kötünk a végére. 1. Cowboy módra,
2. Hegymászó módra.

Karbantartás
A kötelekre nem szabad rálépni mert a sár és a homok szétvágják mint apró kések. Ezért a piszkos köteleket meg kell mosni
és kikefélni.
Használat után szépen fel kell tekerni és szabadon kilógatni,
Vigyázz arra, hogy a kötelek ne maradjanak a tűző napon.
Kötelet soha ne rakj el vizesen. Vizes kötelet akassz fel lazán, hogy meg tudjon száradni.
A bomlott kötélvéget dolgozzd el. Műanyag kötélnél gyufával, kenderkötélnél kötélvégfonással vagy cérnával.

Jablonkay Péter cscst.
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BOSTONI TÉLI KIRÁNDULÁS
Remekül sikerült a bostoniak téli kirándulása.
New Hampshire-ben, nagyon szép erdő közepén
egy frissen felújított Environmental Center
(Környezetvédelmi Központ) épülete ideális
bázisunk volt. Az idő kellemesen napos volt, az
erdő felfogta a szelet, senki nem fázott. Több mint
huszan voltunk plusz a felnőtt segítők. Fő
szervezőnk Vámos István cst. volt.
A cserkészek négy őrsben négyféle hosszúságú és
nehézségű túrát tettek meg az erdei ösvényeken
hótalpakon (snowshoe). Két őrsöt összevonva a
CapAligatorok fiú-apródjai és a Kolibrik lányapródjai rövidebb, a Pumák és a Búbosbankák
cserkészei hosszabb úton mentek.

A cserkészet
mint életforma, harc
önmagunkal
halálunk órájáig (gTP)

Ugyan legtöbb helyen valószinüleg csizmában is
boldogultunk volna, itt-ott azért volt a talpakra
szükség, és nagyon élvezetes volt, hogy nem
süllyedtünk bele az egyébként nagy hóba. A Puma
őrs e mellett a "hátsón" szánkózást is kipróbálta,
hogy rövidítsék az útat, így aztán sikerült is –
utolsónak beérkezniük. A többiek is rengeteg
érdekeset láttak, befagyott patakokon keltünk át,
havas állatnyomok sorozatát láttuk és találgattuk,
hogy mi is történt az állatokkal (kutya kergette-e a
mosómedvét vagy épp fordítva?). A kirándulás
alatt számozott jelzőoszlopokat kellett elérni, és az
őrsöknek az oszlopszámok összegét kellett
megmondani igazolásként, hogy mindenhol jártak.
A nyomkeresésen kivül túrabotot kellett szerezni
és egy új népdalt is megtanulni a kirándulás során.
A túra sikeres befejezése után az épületben meleg
tea és harapnivaló várta a gyerekeket, majd őrsi
összejöveteleket tartottunk.
Ezek után újra kimentünk és forgószinpadon

tanultunk a téli túlélésről. Volt elsősegélynyújtás:
vízből mentés, fagyás elkerülése, tűzrakás és nyárs
készítés a vadonban, mentőcsomó készítése, amivel a
"szakadék"-ból húzták ki egymást a gyerekek. Nagyon
ügyesek voltak!
Vacsora után a fiúk Hersey's Kisses –el (“Hersey
Csók”, csokoládéfajta) köszöntötték a lányokat Bálint
(Valentin) nap alkalmából, és ha a lányoknak ez
tetszett, akkor viszont köszöntötték vele a fiúkat.
Sötétedés után sikeresen meggyújtottuk a záró
tábortüzet, ami egy látványos “kosártűz” volt, és a
havon ponyvákon és hálózsákba burkolva hallgattuk a
műsort, ahova az öreg és kissé feledékeny János bácsit
(Fogarasi Domos) hozta el vendégségbe unokája
(Badics Dori). János bá' tudta hogy fiatal korában soksok népdalt énekelt, de nem nagyon emlékezett rájuk
csak egy-egy szó vagy egy sor, kifejezés jutott itt-ott
eszébe. Segíteni kellett a csapatnak a János bá' régi
szép népdalait kitalálni, s aztán elénekelni, sőt őrsi
feladatként a gyerekek egy-egy dalt el is játszottak!
Dori és Domos ügyesen vezették le életük első csapat
tábortüzét, csak akkor volt morgás, amikor a
hálózsákba épp beburkolózott hallgatósággal újra és
újra közölték: “akkor most felállunk es eljátsszuk a…”
A záró gondolatok arra emlékeztették a gyerekeket,
hogy a külső hidegben is belül, a szivünkben van az
igazi melegség, amiből át tudunk adni a
rászorulóknak, és egymásnak a hideg napokon is!!
Ezekkel a gondolatokkal kivántunk mindenkinek szép
téli iskolai vakációt.
Tarcsa Edit cst. és Fogarasi Miki cst.

Hótalpazás a Puma Őrs Szemével:
“Nagyon klassz volt a hótalpazás, de nehezebb/fárasztóbb volt mint gondoltuk....ettől
függetlenül nagyon élveztük mindahányan.
Mi (a Pumák) sok élményre tettünk szert, pl: csúszkáltunk egy patakon hason csúszva,
közben tiszta vizek lettünk.
Viccelődtünk, tanulgattunk (térképismeretet, stb.), beszélgettünk sokat, de a legfontosabb
az volt, hogy együtt voltunk .
Aki nem volt ott, magára vessen, legközelebb jöjjön el, mert nagyon sok jó elményről
lemaradtál.
Puma Őrs (ft. Domos + Marci)”
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KANADAI CSAPATAINK KÉSZÜLTEK AZ OLIMPIÁRA
2009. december 19-én a hamiltoni cserkészek részt vettek egy
különleges eseményen. Az olimpiai lángot stafétaként viszik futók
több hónap alatt egész Kanadán keresztül. Megtudtuk, hogy egy
közeli városban, Burlingtonban lesz alkalmunk a lángot
megtekinteni. Mi ennek nagyon örültünk, és így terveztük a
napunkat. A Waterdown utca sarkához közel haladt a staféta útja.
Editnek a munkahelye, a Royal Bank – az Olimpia egyik
támogatója – ott van a közelben. Azt terveztük, hogy délután kinti
pikniket, virsli- és hamburgersütést rendezünk. Képzeljétek el,
hogy -5 Celsius fokos hidegben ez milyen kellemes volt! Ott
segítettek Jankura Krisztina, Fajszán Edit, Fajszán Isabella, Paal
Julianna és Erzsi, Jones Krista, Lantos Stephanie es Jankura Ági.
Mindenki melegen fel volt öltözve, piros és fehérbe – ezek a
kanadai zászló színei. Így vártuk a stafétát, aki a lángot vitte.
Végre 6 óra körül megláttuk a futó előtt haladó rendőröket és a
kocsikat, amelyek kísérték a stafétát. Már akkor többen álltunk az utcán, tapsoltunk és örültünk. Milyen élmény volt számunkra
az, amikor elhaladt mellettünk a láng!
Utána Hamiltonba utaztunk a Dundurn kastélyhoz, ahol több ezer ember várta a lángot. A közönséggel együtt énekeltük el a
kanadai himnuszt – és akkor befutott az utolsó staféta a lánggal. A színpadon volt egy edény, amit az utolsó futó meggyújtott.
Nagyon örült ennek mindenki, aki ott volt! Ezután volt alkalmunk fényképeket készíteni magunkról a lánggal, és örömmel
fogtuk kézbe a stafétabotot is.
Az egész nap nagy élmény volt számunkra, ahogyan igen nagy esemény az Olimpia is az egész országnak!
Jankura Ági cscst.

NEVES CSERKÉSZEINK KÉPCSARNOKA
Mattyasovszky Zsolnay Miklós
1912-2005

Pillanatfelvételek Matya bá
cserkészéletébıl
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Cserkészbál Los Angelesben
Január 23.-án szombaton került sor a
negyvenharmadik Los Angeles-i cserkészbálra az
LAX Marriott szállodában. Több mint 300-an
vettünk részt a nagyon sikeres bálon, amely este
6.30-tól hajnali 1.30-ig tartott.
Az est fénypontja az első bálozók gyönyörű
nyitótánca volt. 12 fiatal mutatkozott be a
magyar közösségnek:
Bódi Henrietta - Anderson Christophe,
Gábor Julianna - Cobleigh Steven,
Gábor Krisztina - Conrad Robert,
Kliewer Cassandra - Robinson Dylan,
Kramer Tiffany - Robinson Jake, és
Robinson Rachel - Toghia Károly.
A lányok csodás fehér ruhákban, a fiúk az
alkalomhoz illő szmokingban léptek fel. Nagyon
büszkék vagyunk rájuk! Köszönet Kiss Évinek,
aki ifj. Herédy László segítségével, idén is
betanította a nyitótáncot. A hangulatos tánczenét
a magyarországi Baki-Várnai duó biztosította. A
baráti társaság, az izletes vacsora és a minőségi
magyar borok csak emelték a vidám hangulatot.
Az est folyamán a két műsorvezető, Tóth Kinga
(49-es számú cscs.) és Varga Árpád (17-es számú
cscs.) bemutatták az idei díszelnököt, Ecsedy
Yuditot. Angolul es magyarul olvasták fel Yudit
életrajzát mely szorosan kötődik a cserkészethez,
hiszen gyerekkora óta elkötelezte magát mellette
és később parancsnoka lett a 8-as meg 49-es
csapatoknak.
Négy gyerekét is ebben a
szellemiségben nevelte. Az évtizedeken át tartó

Nyitópárok
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munkáját köszönte meg ez alkalommal a Los Angeles-i
cserkészcsalád.
Aki szervezett ilyen méretű bált tudja, mit jelent, aki nem
annak elmondhatjuk, hogy hónapokig tartó kemény
munka. Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani a bál
főszervezőjének (Event Manager) Toghia Mariannának
aki félretéve saját elfoglaltságait, időt, energiát nem
kimélve vállalta ezt a fáradságos munkát immár sokadik
alkalommal. Marianna a 17- es számú Könyves Kálmán
cserkészcsapat tagja, aki nem szokott reflektorfényben
állni hanem jó cserkész módjára ahol tud, segít.
Segítőinek Varga Péterné Gizinek (aki hosszú évek óta a
bál egyik főszervezője), Halloran Bihar Ildikónak (aki
szívvel-lélekkel szolgálja a cserkészetet) és minden
önkéntesnek hálás köszönet.
A cserkészbálból származó jövedelem a 8-as számú
Juliánus Barát (Kass Pál cspk.), a 17-es számú Könyves
Kálmán (Latkóczy-Osváth László cspk.), és 49-es számú
Árpádházi Boldog Erzsébet (Baltay Julcsi cspk.)
cserkészcsapatokat támogatja. Évközi programjaink és
táboraink a magyar kultúrát ápolják, hangsúlyt fektetve
anyanyelvünkre és népi hagyományainkra.
Idén
augusztusban kerül sor cserkészszövetségünk legnagyobb
rendezvényére, a New York államban ötévente
megrendezett jubileumi nagytáborra. A Jubi tábor az
Önök bőkezű segítsége nélkül sok cserkész számára csak
elérhetetlen álom maradna.
Köszönjük a magyar egyházaknak, fővédnököknek,
védnököknek, pártfogóknak, és minden részvevőnek,
hogy ezekben a válságos időkben áldozatot vállalva
támogatták csapatainkat. Isten fizesse meg mindenki
önzetlen munkáját és reméljük jövőre ismét találkozunk!
Latkóczy-Osváth László cst.

Nyitótánc: keringő

LXII.ÉV FOLYA M

7.

OLDA L

Kodály hétvége 2010
Itt az újesztendő! Itt van újra “a Kodály”!
A New York-i körzet egyik fontos eseménye a minden év január elején megrendezett Kodály hétvége. Idén is sikerült mind az öt
városból – New Brunswick, Garfield, New York, Boston és Washington – résztvevőket toborozni. Nyolcvan cserkész élvezte a
rendezvényt, amely három helyszínen – a Teleki Pál cserkészházban, a Széchenyi magyar óvodában és a Szent László templom
termében – zajlott.
A 2010-es Kodályra visszaérkezett magyarországi vendégünk, a budapesti Zeneakadémia és a kecskeméti Kodály-intézet oktatója,
Fehér Anikó. Idén is sok érdekeset hozott, új énekeket próbáltunk, néprajzi témájú filmeket néztünk, sárközi karikázót tanulhattunk.
Anikó mellett visszatért a Kodályra tanítani Tóth Ildi is Bostonból. Ő a 7-9 éveseket tanította. Ezen kívül öröm volt látni, hogy a
fiatal vezetők (15+) is szép számban eljöttek.
A program gyorsan pergő volt, hangszernevű őrsökbe osztva, tábori napirendet és forgószinpadot követve repült el a két nap. Ének,
játékok, furulyatanulás, filmnézés, a New Brunswick-i Magyar Muzeum kiállításainak megtekintése (Nemzetek karácsonyfái, és a
(kiskun)Halasi csipke művészete). Másik vendégünk, a délvidéki Török Tilla
volt. A Zeneakadémián tanul népzenét és bemutatta nekünk a népi hegedülés
és a tilinkózás művészetét, sőt este még kis tilinkó tanfolyamot is tartott.
Szombat este tábortűz volt, témája “mit találnának a magyar cserkészek
Amerikába érve?”, sok vidám számmal, majd táncház, amin Tilla is zenélt
ismét. Vasárnap a próbákon kívül, magyar nyelvű misén vettünk részt és
tovább élvezhettük Papp Zoltán csodafinom magyaros főztjét, majd a gálabemutatóra került sor, ahol a dugig telt cserkészházban korosztályonként adtuk
elő ének-tánc-furulya-taps-szolmizálás témájú műsorszámainkat nagy sikerrel.
A végén még a közönség is énekelt egy fiú-lány felelgetős éneket, amit Anikó
tanított be.

A Kodály hétvége résztvevőinek egy része

A tanárokon kívül az eseményt segítette cserkészszolgálattal többek között
Fogarasi Domos és Fogarasi Miki a bostoni csapatból. Köszönjük a
vendéglátóknak, a new brunswicki csapatoknak, ezt a csodálatos hétvégét. –
Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt – Jövőre is eljövünk mi!
Fogarasi Miklós cst.

Nyári Magyar Iskolatábor
2010. július 3 - július 18
Sík Sándor Cserkészpark: Fillmore, NY
Célunk magyar környezetet teremteni, amelyben külföldön élő, magyar származású, magyarul beszélő gyerekek testi és lelki
biztonságban magyar nyelvkészségüket fejlesztik. Az iskolatáborban a két hét alatt az 50 tanítási órán kívül magyar nyelvű aktivitást,
délutánonként szakköri foglalkozásokat, kirándulásokat és fürdési lehetőséget ajánlunk. Mindezt kortárs közösségben, életkornak,
nyelvismeretének megfelelő csoportban, felkészült kárpát-medencei, amerikai és kanadai magyar tanárokkal, kiváló
cserkészvezetőkkel. Ezek mind vidám nyaralássá varázsolják az iskolát.
A tandíj teljes ellátással, iskolaszerekkel, kirándulási és fürdési díjakkal együtt két hétre 450 U.S. dollár, amiből 50 dollár az előleg.
Családoknak, több gyerek részvétele esetén, kedvezményt adunk. Visszalépés esetén az előleget nem áll módunkban visszaadni. A
tábordíj a teljes ellátást, tanítást és a kirándulási költséget foglalja magába. Az oda-visszautazás egyénileg történik.
Minden 8 és 14 év közötti magyarul beszélő gyermeket szeretettel hívunk és várunk
További kérdésekkel forduljon hozzánk:

Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Pigniczky Eszter, igazgató és táborparancsnok
(440) 786-9093, www.iskolatabor.org

Magyar Cserkész
A külföldi magyar cserkészek lapja.
Megjelenik negyedévente.
Kiadja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
2850 Route 23 North
Newfoundland, NJ 07435, USA
Szerkesztıbizottság:

Pillanatképek a
multból

Szerkesztı: Szórád Gábor cscst.
Munkatársak: Fogarasi Miklós cst., Glaser János cscst.,
Jablonkay Péter cscst., Latkóczy László cst., Lendvai-Lintner
Imre cscst.,

A cikkeket, hozzászólásokat, véleményeket,
ötleteket az alábbi címre kérjük:
Gabona@aol.com

Attila cserkészcsapat jelenti
A Máricus 15-i megemlékezés csapatgyűlésünkön az esti tábortűznél volt, énekekkel versekkel,
kokárdás cserkészekkel.
Az őrsi összejöveteleket aznap úgy kezdtük, hogy a Mókusok magyar zászlót, a Búzavirágok kokárdát
készítettek.

Kokárda készités

Mi kell a kokárdához?
Nemzeti színű, piros-fehér-zöld szalag, tű, cérna, biztosítótű, és persze valaki, aki megmutatja, hogy hogyan
is kell egy kis kerek rózsát varrni. (Nemzeti színű szalagot különböző szélességben legjobb Magyarországon
u.n. "rövidárú" boltban beszerezni, ritkábban nyugati csomagküldő boltokban is lehet).
Az eredeti francia kokárdánál a tricolor színei belülről kifelé haladnak, nálunk a kintről befelé piros-fehérzöld vált általánossá.
Kokárdát nemzeti színű szalag hiányában (anyukáknak) több
méretben horgolni is lehet, sőt gyöngyből is lehet kokárdát fűzni.

Tojásfestés
A húsvéti ünnepkör közeledtén csapatgyűlésünkön a tojásfestésről sem feledkeztünk meg...
A kis tojásfestő készletek a tojás csúcsáról és aljáról myomják a tojást és ezért az nem roppan
szét!
A tojások természetesen legalább 10 percig főzött fehér tojások voltak.
Sem Rembrandt, sem Csontváry utódra nem lettünk figyelmesek, de Matyi szép
cserkészliliomjára igen!
Tojásfestés tavasszal főleg húsvét táján több országban, így Hollandiában is ismert, de néprajzi
jelentősége ritkán hasonlítható a magyarhoz. Attila Hírlevelünkben 2009 tavaszán már
utaltunk az egyedülálló .... tojásmúzeum rendkívüli gyűjteményére,
Most, Húsvét másodnapján a DunaTV Siófokról, élő adásban közölt riportot egy
tojásfesztiválról, van még mit tanulni... Néprajzi motívumok, patkolt tojás, csipketojás, stb.

A csapat cserkészei tojásfestés
közben

